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เรื่อง สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

********************* 
หลักการ 

เพ่ือออกเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารใช้บังคับ
ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 

เหตผุล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลไหล่หิน ยังไม่มีเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร ดังนั้นเพ่ือให้การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
ในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ บัญญัติให้กระท าโดยการตราเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

เทศบัญญตัิต าบลไหลห่นิ 
เรื่อง สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
********************* 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หินว่าด้วยสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๑๐) และมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที ่๕/๒๕๓๘ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระท าได้ ประกอบกับมาตรา ๖๐ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๔๔๖ เทศบาลต าบลไหล่หิน 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน และผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางให้ตราเทศบัญญัติ 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลไหล่หิน เรื่อง สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หินแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ
บริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ
น าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม รวมทั้งสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มทุกชนิด 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารในรูปลักษณะ
อ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไปท า ประกอบหรือปรุง เพ่ือบริโภคในภายหลัง รวมทั้งสถานที่จ าหน่าย
เครื่องดื่มทุกชนิด 



 ๓ 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร     
ในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด      
เว้นแต่จะได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

ข้อ ๕ ความใน ข้อ ๔ ไม่ใช้บังคับแก่การจัดตั้งหรือใช้สถานที่แห่งใดเพ่ือ 
(๑) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษา หรือสะสมอาหารเฉพาะ 

๒.๑ ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
๒.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ ๖ ประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ก าหนด    
ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ เพ่ือการคิดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

(๑) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
๑.๑ สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถว หรืออาคารอ่ืนที่มี

ลักษณะคล้ายคลึง ให้ค านวณพื้นท่ีบริเวณท่ีจ าหน่ายอาหารทั้งหมดในอาคาร นับจากขอบผนังด้านใน
ทุกชั้นที่ประกอบกิจการ ยกเว้นพื้นที่ซึ่งก้ันไว้เป็นสัดส่วนส าหรับใช้สอยเพื่อการอ่ืน 

๑.๒ สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีบริเวณ ให้คิดพ้ืนที่ภายในอาคารและรวม
พ้ืนที่รอบอาคารที่ใช้ส าหรับการค้าอาหารนั้นด้วย ถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่นอน ให้คิดจากแนวเขตของ
พ้ืนทีป่ระกอบกิจการนั้น 

๑.๓ สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน ให้คิดพ้ืนที่ประกอบ
กิจการรวมกัน และมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารฉบับเดียว ถ้าอาคารนั้นไม่เชื่อม
ติดถึงกัน ให้คิดพ้ืนที่แต่ละอาคารและแยกใบอนุญาตแห่งละฉบับ 

๑.๔ สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารใดๆ ให้ใช้เลขที่ของอาคารนั้น 
การพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ ถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละแห่ง    
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการแห่งละฉบับ การคิดพ้ืนที่ให้คิด
พ้ืนที่ประกอบกิจการ กรณีอาคารใดที่ได้จัดห้องน้ าห้องส้วมรวมซึ่งแยกไว้ต่างหาก  ไม่นับรวมพ้ืนที่
ของห้องน้ าห้องส้วมนั้น 

(๒) สถานที่สะสมอาหาร 
๒.๑ สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถว หรืออาคารที่มีลักษณะ

คล้ายคลึง 
              (ก) กรณีตั้งวางสินค้าอาหารเต็มพ้ืนที่ หรือวางสินค้าอาหารทั่ว ๆ ไป

หลายจุด ให้ค านวณพ้ืนที่บริเวณ ตั้งวางสินค้าอาหารทั้งหมดภายในอาคาร นับจากขอบผนังด้านใน
ทุกชั้นที่ประกอบกิจการ รวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ าห้องส้วม ยกเว้นพ้ืนที่ซึ่งกั้นไว้เป็นสัดส่วนส าหรับใช้สอย
เพ่ือการอ่ืน 

 



 ๔ 

              (ข) กรณีตั้งวางสินค้าอาหารไม่เต็มพ้ืนที่ หรือตั้งวางเฉพาะที่จุดใดจุดหนึ่ง 
อาทิ ตู้แช่ โต๊ะ ชั้นวางสินค้า หรืออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง ให้ค านวณพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งวางสินค้า
อาหารนั้น รวมกับพ้ืนที่ห้องน้ าห้องส้วม และเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด หากมีพ้ืนที่   
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่อาคารทั้งหมด ให้คิดพ้ืนที่เป็นกึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมด หากมีพ้ืนที่เกินกึ่งหนึ่ง
ของพ้ืนที่อาคารทั้งหมด ให้คิดพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด กรณีสถานที่ประกอบกิจการนั้น มีหลายห้อง
ติดต่อต่อกันก่ึงหนึ่งของพ้ืนที่ ให้หมายถึงก่ึงหนึ่งของห้องที่ตั้งวางสินค้าอาหารนั้น 

๒.๒ สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคารโกดังเก็บสินค้า 
              (ก) กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง แต่มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียว 

และเป็นเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ าห้องส้วม 
และออกใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว 

              (ข) กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง มีเลขที่ของอาคารโกดังเลขที่เดียว 
แต่มีเจ้าของหลายเจ้าของ ให้ค านวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแต่ละเจ้าของรวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ า
ห้องส้วม และออกใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ 

              (ค) กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง และมีเลขที่ของอาคารโกดังแต่ละ
หลังให้ค านวณอาคารโกดังแต่ละหลัง รวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ าห้องส้วม และออกใบอนุญาตสะสม
อาหารแยกแต่ละโกดัง 

              (ง) กรณีท่ีมีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกดังนั้น ให้ค านวณ
พ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหารของแต่ละเจ้าของ รวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ าห้องส้วม และออก
ใบอนุญาตสะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ  

               เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของอาหารหรือตามวิธีการจ าหน่าย เพ่ิมเติมได้ตามที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณที่
ใช้จ าหน่ายอาหารที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารที่ใช้ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสม
อาหาร 

(๑) จัดให้มีโต๊ะเก้าอ้ีหรือที่นั่งอย่างอ่ืนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดอยู่เสมอ 
(๒) ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัสดุถาวร แข็งแรง และมีผิวเรียบไม่ดูดซึมน้ า

และท าความสะอาดได้ง่าย การจัดตั้งถังบรรจุก๊าซ ต้องอยู่ในที่ปลอดภัย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๓) จัดให้ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบ ปรุง การเก็บ และ
การบริโภคไว้ให้เพียงพอ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๔) จัดให้มีที่ส าหรับท าความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เพียงพอ
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 ๕ 

(๕) จัดให้มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ตลอดจนจัดให้มีสบู่
ล้างมือไว้ตลอดเวลา 

(๖) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัดของเสีย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ไม่ตั้งอยู่ในที่ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ หรือแหล่งน่ารังเกียจ เช่น ใกล้ชิด
กับที่ฝังศพ หรือที่เก็บศพ ที่ทิ้ง ก าจัดสิ่งปฏิกูล ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนใด ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๘) พ้ืนต้องท าด้วยวัสดุถาวรและไม่มีน้ าขัง 
(๙) จัดท ารางระบายน้ าด้วยวัสดุถาวร เพ่ือให้น้ าไหลไปสู่รางระบายน้ าสาธารณะ 

หรือบ่อรับน้ าเสียได้สะดวก ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นชอบ 
           (๑๐) จัดให้แสงสว่างภายในเพียงพอ ณ จุดที่ท าการปรุง ประกอบ และจ าหน่าย
อาหาร และต้องมีการระบายอากาศภายในร้านอย่างเพียงพอ โดยมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละยี่สิบของพ้ืนที่ห้องส าหรับห้องรับประทานอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศต้องมีเครื่องดูดอากาศ
หรือเครื่องฟอกอากาศ รวมทั้งต้องมีเครื่องหมาย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ด้วย 

         (๑๑) จัดให้มีส้วมที่ได้สุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 

(๑๒) ถ้าจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการค้า และท าให้สุขลักษณะ
ของสถานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๑๓) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงประเภทที่เหมาะสมจ านวนเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่
สามารถใช้ได้สะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพ 
ใช้การได้ทุกป ี

(๑๔) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ และการป้องกัน
โรคติดต่อ 

(๑) มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร เช่น ปล่องระบายควันที่มีพัดลม
ดูดควัน และสูงเพียงพอที่จะไม่ก่อเหตุร าคาญ 

(๒) รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความสะอาดพ้ืน
ทุกอาทิตย ์

(๓) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
(๔) ต้องเก็บ ขน ก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลไหล่หิน 

เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ และตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 ๖ 

(๕) รักษาส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
(๖) ถ้ามีสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหาร ต้องแยกให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม 
(๗) จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข   

หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๙ ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจในการก าหนดเวลา

จ าหน่ายอาหารบางประเภทหรือชนิดใดในเขตท่ีระบุไว้ 
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร 

และผู้ให้บริการ ต้องมีการปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
(๒) ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องผ่านการตรวจสุขภาพว่าไม่

เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ และต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
(๓) ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาตท าการจ าหน่าย ปรุง สะสมอาหาร เมื่อเหตุควรเชื่อว่า 

ตนเป็นโรคติดต่อ หรือซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า เป็นพาหะและได้รับ
แจ้งความเป็นหนังสือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และ 
ของใช้อื่นๆ ต้องมีการปฏิบัติดังนี้ 

(๑) การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง วาง เก็บ สะสมอาหาร หรือการล้างภาชนะ 
อุปกรณ์ต้องท าในที่สะอาด ซึ่งสูงจากพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร และที่เก็บสะสมอาหาร   
ต้องป้องกันสัตว์น าโรคได้ 

(๒) จัดให้มีน้ าสะอาดไว้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเทียบเท่าน้ าประปา กรณีน้ าดื่ม
เครื่องดื่ม น้ า ผลไม้ ต้องสะอาด และควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิด มีทางรินน้ าเทออก         
หรือมีอุปกรณ์ท่ีมีด้ามส าหรับตักไว้โดยเฉพาะ และตั้งไว้สูงจากพ้ืนอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร 

(๓) การเตรียมอาหารก่อนปรุง ต้องล้างให้สะอาด โดยเฉพาะผักสดและผลไม้     
น้ าที่ใช้ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหาร และภาชนะต้องใช้น้ าสะอาด 

(๔) ใช้เครื่องปกปิดอาหาร ตลอดถึงภาชนะเครื่องใช้ส าหรับประกอบ ปรุง       
เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร ให้ป้องกันฝุ่นละออง และสัตว์น าโรค ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้
สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

(๕) ใช้ภาชนะที่สะอาดส าหรับใส่ และปรุงอาหาร โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ    
ในส่วนของน้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปิด มีอุปกรณ์คีบหรือ
ตักโดยเฉพาะ ไม่น าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนแช่ปนกับน้ าแข็งเพ่ือการบริโภค 
   (๖) ห้ามมิให้ใช้ภาชนะที่ท าด้วยโลหะ สังกะสี หรือตะกั่ว ต้มอาหารที่มีเกลือป่นอยู่ด้วย 

(๗) ห้ามมิให้ขายอาหารอันไม่เป็นการปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
(๘) ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ต้องใช้วัสดุที่มีการออกแบบ 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร และปลอดภัย 



 ๗ 

(๙) ภาชนะที่ใช้แล้ว ต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่วนภาชนะ
ประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ห้ามน ากลับมาใช้ใหม่อีก 

(๑๐) ไม่ขายอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่มีสภาพน่ารังเกียจบริโภคในสถานที่  
ที่ได้รับอนุญาต 

(๑๑) เนื้อสัตว์ที่มีไว้ขาย ท า ประกอบ ปรุงอาหาร ต้องผ่านการตรวจจากสัตวแพทย์
แล้ว และเก็บในภาชนะปกปิด 

(๑๒) ห้ามมิให้น าสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข หรือแมว เข้ามาในสถานที่ประกอบการ 
(๑๓) ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ เพ่ือด าเนินกิจการ สถานที่จ าหน่าย

อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่น
ใบแจ้งตามท่ีก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วย

ตนเอง 
(๖) หลักฐานอื่น ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลไหล่หินก าหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้ง  เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน       

ในการประกอบกิจการตามที่ได้แจ้งไว้ชั่วคราว ในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ ผู้แจ้งภายใน ๗ วัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนดเงื่อนไข    
ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้ง
ทราบภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน     
๗ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การ
แจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง         
ซึ่งมีรายละเอียดที่ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย 
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ด าเนินกิจการ ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการนั้น 



 ๘ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ
ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทน ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ กรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย

หรือถูกท าลาย 
(๒) หนังสือรับรองการแจ้งเดิมกรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
(๓) หลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๕ เมื่อผู้แจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประสงค์

จะเลิกกิจการ หรือโอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  
ภายใน ๑๕ วัน ก่อนเลิกกิจการหรือโอนกิจการ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใด ด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัตินี้  
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ และเคยได้รับโทษตามเทศบัญญัตินี้ เพราะเหตุที่ฝ่าฝืน
ด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการโดยมิได้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการไว้จนกว่า
จะได้ด าเนินการแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ ถ้ายังฝ่าฝืนอีก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งห้ามด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๒ ปีก็ได ้

ข้อ ๑๗ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ และค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามข้อ ๑๖ ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งหรือผู้ด าเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัว
หรือไม่ยอมรับหนังสือให้ส่งหนังสือการแจ้ง หรือค าสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่
เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้
ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือ วันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ให้มีอายุ
หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ข้อ ๑๙ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
ต้องจัดสถานที่ และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ และให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน ๒ ฉบับ 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ จ าหน่าย

อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (กรณีท่ีเป็นอาคารที่ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๓๒ ใช้บังคับ) 

(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 

(๕) หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วย
ตนเอง 



 ๙ 

ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดตั้งสถานจ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ ในวันที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ งไม่อนุญาต     
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจ าเป็น แต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน
สิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย        
ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐาน
ต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ 
(๓) เอกสารตาม ข้อ ๑๙ 
ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับอนุญาตส าหรับกิจการใด ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า   
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 



 ๑๐ 

   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ การประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาต 
และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

ข้อ ๒๕ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว
ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่
ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจของเทศบาลต าบลไหล่หิน ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๙ ผู้ด าเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินกิจการ หรือ
ต้องได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา และตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ 
ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือต้องแจ้งตามเทศบัญญัตินี้ให้คงใช้บังคับต่อไป จนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการแจ้งเพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตก่อนการด าเนินกิจการ 

ข้อ ๓๑ ให้นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หินเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน               พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
    (ลงชื่อ) 
             (นายฐนน์ธรรม  เชียงพมหร์ต) 
              นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

                     เห็นชอบ 
        

  



 ๑๑ 

ค่าธรรมเนยีม 
หนังสอืรบัรองการแจง้ / ใบอนญุาต 

จดัตัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 
ท้ายเทศบัญญตัิต าบลไหลห่นิ 

เรื่อง สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 

 
 

๒ 

ใบอนุญาต 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
๑. ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๐๑ - ๓๐๐ ตารางเมตร 
๒. ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๓๐๑ - ๔๐๐ ตารางเมตร 
๓. ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๔๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป 
หนังสือรับรองสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
๑. ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑ - ๕๐ ตารางเมตร 
๒. ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตารางเมตร 
๓. ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร 

 

 
 

๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 

ใบแจ้ง 
เพ่ือการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
…………………. 

 
เลขรับที่………../……………….. 

เลขที่………………………………. 
        วันที…่…..เดือน………………พ.ศ…………… 

 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน) 

 
ข้าพเจ้า………………………………………...อายุ……….ปี เชื้อชาติ………….สัญชาติ………… 

อยู่บ้านเลขท่ี…….….ตรอก/ซอย……………..ถนน………………ต าบล…………………...อ าเภอ………..…………
จังหวัด………………..โทรศัพท์………………… 

ขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหารประเภท……………………………………………………………………………
พ้ืนที่……………..……ตารางเมตร  ใช้ชื่อสถานที่ประกอบการ………………………………..……………………….
ตั้งอยู่เลขที่…………..ตรอก/ซอย…………..….ถนน………………ต าบล…………………..อ าเภอ……..……………
จังหวัดล าปาง     โทรศัพท์……………………… 
ผู้จัดสถานที่ประกอบการนี้ ชือ่(นาย /นาง/นางสาว)…………………………………..…………อายุ……….….ป ี   
เชื้อชาติ…….……สัญชาติ…………………อยู่บ้านเลขท่ี…………ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………
ต าบล…………….……….อ าเภอ……………….จังหวัด……………………………โทรศัพท์…………….……….. 

การแจ้งครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ ๒๕๕๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว และข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลไหล่หินเข้าตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งดังกล่าว 

ในกรณีแจ้งครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับใบแจ้งชั่วคราวให้ประกอบกิจการ ในระหว่างเจ้า
พนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………….. 
      (………………………………..) 

       ผู้แจ้ง 



 ๑๓ 

 
 
เลขรับที่………../………………..      ท าท่ี………………………………. 

 
ใบแจ้ง 

เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร 
พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

…………………. 
 

ตามท่ี(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………อายุ………….ปี 
เชื้อชาติ…………..…..สัญชาติ……….……….อยู่บ้านเลขท่ี…………….……ตรอก/ซอย……………………… 
ถนน……………………..ต าบล……………….อ าเภอ……………………จังหวัด…………………… 
โทรศัพท์…………………………………… 

ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหารประเภท……………………………………………พ้ืนที่………ตารางเมตร 
ใช้ชื่อสถานที่ประกอบการ……………………………………………..………………………….ตั้งอยู่เลขที่…………..… 
ตรอก/ซอย………..…….ถนน………….…….ต าบล…….………..อ าเภอ……………..…จังหวัดล าปาง     
โทรศัพท์………………… 
โดยมีผู้จัดสถานที่ประกอบการนี้ชื่อ(นาย /นาง/นางสาว)………………………………………………….………… 
อายุ………..….ปี เชื้อชาติ………….…สัญชาติ….……อยู่บ้านเลขที่……………ตรอก/ซอย……………………… 
ถนน………………ต าบล………….………….อ าเภอ……………..……….จังหวัด…………………
โทรศัพท์………..………..  ดังรายละเอียดตามใบแจ้งเลขที่…………………………นั้น 

บัดนี้ เทศบาลต าบลไหล่หินได้ออกใบรับแจ้งชั่วคราวเพ่ือการประกอบกิจการตามที่
แจ้งได้ จนกว่าผู้แจ้งจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งการให้การแจ้ง
ดังกล่าวสิ้นผล 
 

ให้ไว้ ณ วันที่…………..เดือน………………………พ.ศ…………………………. 
 
 

……………………………… 
(…………………………….) 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 



 ๑๔ 

 
เล่มที่………………..เลขที่………………ปี……………….. 

หนังสือรับรองการแจ้ง 
การตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ที ่ลป……………../…………………… 
 

อนุญาตให้……………………………………..………….เชื้อชาติ…………………สัญชาติ………… 
อยู่บ้าน/ส านักงานที่…………หมู่ที่……….ตรอก/ซอย………………….…….ถนน…………………………... 
ต าบล…………………………อ าเภอ………………………จังหวัด…………………..โทรศัพท์……………………… 

ข้อ ๑ จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ไม่
เกินสองร้อยตารางเมตร ค่าธรรมเนียม…………………….บาท (………………………..…………………………….) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………..…..…….เลขที่………..……ลงวันที่….………เดือน…………….…พ.ศ…………..….. 
โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบการว่า…………………………..…………..พ้ืนที่ประกอบการ………….ตารางเมตร 
จ านวนคนงาน…………….คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่……หมู่ที่…….ตรอก/ซอย…………………………… 
ถนน…………….ต าบล…………….อ าเภอ………………จังหวัด………………โทรศัพท์…………… 

ข้อ ๒ ผู้แจ้งได้มีการปฏิบัติครบถ้วนดังนี้ 
� ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไหล่หิน เรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ 
� ปฏิบัติการอ่ืน ๆ โดยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
� ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต้องแจ้งนี้ภายในเวลาที่ก าหนด 
     ทุกปี 
ข้อ ๓ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(๑)…………………………………………………………….. 
(๒)…………………………………………………………….. 
ผู้แจ้งต้องช าระค่าธรรมเนียมการแจ้งภายในวันที่……….เดือน…………..…พ.ศ…………. 

 
ออกให้ ณ วันที่ ………….เดือน………………..พ.ศ……………. 

 
……………………………… 
(……………………………) 

                                                 นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด 

ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร 
 

เขียนที่…………………………………… 
   วันที…่…………..เดือน……………………พ.ศ…………… 

 
ข้าพเจ้า……………………………………….อายุ…………ปี เชื้อชาติ……..…สัญชาติ………… 

อยู่บ้านเลขท่ี……………..หมู่ที่…………ตรอก/ซอย………….…..ถนน…………..……ต าบล…………….………….
อ าเภอ……………..………จังหวัด………………..……โทรศัพท์……….……………… 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ประเภท…………………………………………………… ต่อนายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๑.รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับ 
    ใบอนุญาต 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔.…………………………………………………………………………………… 
๕.…………………………………………………………………………………… 

แผนผังท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 



 ๑๖ 

(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (………………………………….) 

ค าขอต่ออายุ 
จดัตัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 
ที…่…………………………………. 

     วันที…่……เดือน……………….พ.ศ……………. 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………..………..อายุ…………….ปี สัญชาติ……………… 
อยู่บ้านเลขท่ี……..…..หมู่ที่……..ตรอก/ซอย………….ถนน…………………ต าบล…………….……
อ าเภอ……………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………….…. 

ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ประเภท………………………… เล่มที…่……….เลขที…่…….ปี………. ต่อ นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๑. ใบอนุญาต………………………………………………………………………… 
๒.…………………………………………………………………………………… 
๓.…………………………………………………………………………………… 
๔.…………………………………………………………………………………… 
๕.…………………………………………………………………………………… 

 
ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
       (………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

 
 

ใบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 
 

เล่มที่………………เลขที่…………….ปี…………….. 
 

อนุญาตให้…………………………….…………………………..สัญชาติ………………………. 
อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่……..…….หมู่ที่………..ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………….. 
ต าบล………………….……อ าเภอ…………………..จังหวัด……………………..โทรศัพท์………………. 

ข้อ ๑ จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ประเภท……………..………ค่าธรรมเนียม………………บาท (…………………………………………………………)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่…………………เลขที…่……………ลงวันที่………….เดือน ……………..…….พ.ศ…………
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า……………………………………พ้ืนที่ประกอบการ…………………ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่………หมู่ที่…….ตรอก/ซอย…………..……...ถนน………….….…….ต าบล………..……….……..
อ าเภอ.................... จังหวัดล าปาง   โทรศัพท์……………………...โทรสาร……………………….. 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(๑)…………………………………………………………………………………… 
(๒)…………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ถึงวันที่……….เดือน……………………..พ.ศ………………………. 
 
ออกให้ ณ วันที่……………เดือน…………….………..พ.ศ……………… 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….. 
        (…………………………………) 
      นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

----------------------------------------------------------การต่อใบอนุญาต----------------------------------------
---- 

 
การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งที่…………………. 

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่….…เดือน……......พ.ศ….… 
ค่าธรรมเนียม………..…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……….…. 
เลขที่……....ลว…..../….…./…… 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

………………………… 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
………/………/………. 

 

 
การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งที่…………………. 

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่….…เดือน……......พ.ศ….… 
ค่าธรรมเนียม………..…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……….…. 
เลขที่……....ลว…..../….…./…… 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

………………………… 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
………/………/………. 

 

 
การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งที่…………………. 

ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่….…เดือน……......พ.ศ….… 
ค่าธรรมเนียม………..…….บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่……….…. 
เลขที่……....ลว…..../….…./…… 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

………………………… 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
………/………/………. 

 


